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مقدمـه:
ــك  ــد بن يعقوب بن اخي حزام (قرن 3 هـ/ 9 م)، دامپزش محم
ــبب تأليف كتاب  ــت كه به س ــي اس و امير آخور معتضد عباس
ــهرت بسزايي دارد به  طوري  الخيل و البيطره در تاريخ علم ش
ــندۀ كتاب در دامپزشكي و  ــتين نويس ــياري او را نخس كه بس
ــته اند (تاجبخش، 1379: 210-211) از آن  اسب شناسي دانس
جمله سارتن او را صاحب نخستين كتاب عرب در اسب شناسي 
ــن يعقوب بن  ــد ب ــد (Sarton, 1950, v.1: 610) محم مي دان
ــن غالب مير آخور  ــوب و برادرزادۀ حزام ب ــر يعق اخي حزام پس
ــي است (تاجبخش، همان: 211-210).  معروف معتصم عباس
ــب او و هم در ذكر نام كتاب او برخي اختالفات  هم در ذكر نس
ــی به  وجود دارد، چنان كه برخي دو كتاب، يكي در اسب شناس
نام الفروسيه و شية الخيل و ديگري در دامپزشكي به نام الخيل 
Brockelmann,1943,v.1:) ــبت مي دهند و البيطره، به او نس

ــته، به استناد رجوع به  282) و برخي هر دو كتاب را يكي دانس
ــخۀ  خطي كتابخانۀ وين نام كتاب او را كامل  الصناعتين  نس
ــخين بعدها به اشتباه اين نام  في البيطره ذكر كرده اند كه ناس
ــري نهاده اند (تاجبخش،  ــر كتاب ابن منذر1 معروف به ناص را ب
ــكي بعد از او شده  همانجا). اين كتاب منبع كتاب هاي دامپزش
ــت.كتب معروفي چون كامل  الصناعتين البيطرة و الزرطقة اس

ــا يحيي بن محمد  ــاب فالحة از ابو زكري ــذر و نيز كت از ابن من
ــر بن البدر،1413: 98 و152)  ــن احمد العوام به عربي (ابي بك ب

ــار، 1379: 71 و 74) و نيز  ــنامۀ مبارك بن زنگى (ريش و فرس
ــي از اين نويسندۀ  ــنامۀ معروف محمد بن محمد به فارس فرس
ــتفاده از كتاب او معترف اند  نامدار ذكري به ميان آورده و بر اس
ــت كه  ــدوي, 1387: 59). اهميت اين كتاب به قدري اس (مه
ــرعت در سرتاسر دنياي علمي آن روز منتشر شده و نسخ   به س
ــي و تركي را  می توان در برخي  خطي ترجمه های آن به فارس

 .(Erk, 1962: 367) 2كتابخانه های جهان يافت
ــب قبل و بعد  ــامل بيماري هاي اس ــاب در 30 باب ش اين كت
ــناخت سن آن، پوست  ــب و ش از تولد بوده و از دندان هاي اس
ــبان، پرورش اسب، تربيت  ــبان، نسل كشي اس و رنگ های اس
اسب مسابقه، عيوب اسب و بيماري هاي اسب بر حسب نواحي 
مختلف بدن بحث  می شده است. عالوه بر آن اين كتاب شامل 
بيماري هاي استر، شتر، گاو و گوسفند نيز مي شود (370-385 
ــاب خود را با كتاب بزرگ  ــنده، كت :Erk, 1962). اگرچه نويس
ــت اما برخي، نوشته های او  ــه كرده اس طبي جالينوس مقايس
ــتوس3 دامپزشك معروف دنياي باستان  را تحت تأثير تئومنس
دانسته اند (سزگين، 1386، ج3: 519). البته دانسته های جديد 

دامپزشكي در كتاب وي اندک نيست.

اختالف در نسب ابن  اخي حزام:
ــب ابن اخي حزام نيز اختالفاتي وجود دارد. برخي او  در ذكر نس
ــي حزام َجَبلي (تاجبخش، همانجا)  را محمد بن يعقوب بن اخ

اشاره ای به نسب 
محمد بن يعقـوب بن اخی خـزام

جالل شايق*  ، پيمان ميكائيلی**

 Jalal_shayeghi@yahoo.co.in /دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شبستر *
** دانشگاه علوم پزشكي اروميه.

1. اِبْنِ ُمْنِذر، ابوبكر بن بدر، ملقب به بيطار ناصري (741ق / 1340م)، سرپرست دامپزشكان ستورگاه ناصرالدين محمد بن منصور قالوون، سلطان مملوك مصر. 
ــت در اسب شناسي كه به پيشنهاد سلطان، دربارۀ اسب نوشته و به او اهدا كرده است. عنوان اين كتاب را خود ابن منذر، كشف  ــبت كتابى اس ــهرت وي به مناس ش

الويل فى معرفة امراض الخيل نهاده، اما بعداً نام كامل الصناعتين البيطرة و الزرطقة به خود گرفت و عمومًا به نام كتاب ناصري شناخته مى شود.
2. نسخه اي خطي از ترجمۀ فارسي كتاب در ليدن و نسخه اي از ترجمۀ كتاب به تركي عثماني در كتابخانۀ فاتح تركيه وجود دارد.
3. دامپزشك رومي نيمه اول قرن 4 ميالدي كه به احتمال قوي كتاب اوست كه به قلم حنين بن اسحاق به عربي نقل شده است.
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ــي (ابي بكر بن  ــزگين، همانجا) و برخي ُخّتل ــي َختبي (س برخ
ــكي و  ــد. در كتاب تاريخ دامپزش ــدر، همانجا) ذكر می كنن الب
ــتناد برخی از نسخ خطی كتاب ابن المنذر  پزشكي ايران به اس
ــت فلوگل از جلد دوم نسخه های خطي كتاب هاي  و نيز فهرس
عربي، فارسي و تركي كتابخانۀ وين نام او را محمد بن يعقوب 
ــته و نتيجه گيری كرده اند كه از اهالي  بن اخي حزام َجَبلي دانس
جبل و ايراني است (تاجبخش، همانجا). اين استناد را می توان 
در نسخه ای از كتاب ابن منذر كه در شبكۀ اينترنت در دسترس 
ــرزمين جبل يا جبال دربرگيرندۀ  ــاهده كرد.4 س ــت نيز مش اس
ــت ميان آذربايجان و عراق عرب و خوزستان و  ــهرهائي اس ش
ــده  فارس و بالد ديلم كه در محدودۀ جغرافيايي ايران واقع ش
است (دهخدا، ج5، ص7503). اين سرزمين را در مقابل عراق 

عرب، عراق عجم می نامند.
اما َجَبلي دانستن ابن اخي حزام با بررسي ساير منابع محل 
ــزگين در اثر معروف خود، تاريخ التراث  ــت. فؤاد س ترديد اس
ــوب ابن اخي حزام َختبي معرفي  العربي، وي را محمد بن يعق
ــزگين، همان). بروكلمان با ذكر تاريخ 279 تا 289  می كند (س
ــي بوده، از  ــوان تاريخي كه وي امير آخور معتضد عباس به عن
 Brockelmann,1943,v.1:) ــام می برد وي به عنوان ختلي ن
Ritter, 1934, v.4:) 282). همين تأكيد را ريتر در مورد او دارد
ــع آوري نقل قول هاي مختلف وي  ــال ارک با جم 47-45). نه
ــد بن يعقوب ابن اخي حزام ختلي معرفي می كند (367 را محم
ــل الصناعتين  ــن عربي كتاب كام ــاپ مت :Erk, 1962). در چ
ــارات دانشگاه  ــلۀ انتش البيطرة و الزرطقة ابن  ُمْنِذر كه در سلس
ــار يافته  ــادي عبدالرحمن ابريق انتش ــب و به تصحيح انتق حل
ــن اخي حزام ختلي معرفي  ــت، نام وي محمد بن يعقوب اب اس
گرديده است. اين ادعا را مصحح با استناد به بررسي مقايسه ای 
13 نسخۀ خطي مطرح كرده است (ابي بكر بن البدر، همان). 

ــق ديگری را  ــی كتاب حقاي ــخ خطی فارس ــی نس بررس
ــازد. فرانسيس ريشار در معرفي فرسنامۀ فارسي  روشن می س
ــوب به مبارك بن زنگى، معروف به قيم نهاوندى  قديمي منس
ــنامه اى فارسى مورخ 555 هجرى  در مقاله اي با عنوان «فرس
ــنگ اعلم آن را به فارسي ترجمه كرده است،  قمرى» كه هوش

ــوب به امير سعيد  ــنامه ای منس ــنامه به فرس از منابع اين فرس
ــار، همان).  ــاره دارد (ريش ــد يعقوب الَخَتلى، به عربى اش محم
ــمي اين نام با محمد بن يعقوب بن اخي حزام واضح  تشابه اس
ــنده ابن اخي حزام  ــرد كه منظور نويس ــت؛ نمی توان ادعا ك اس
ــت ضمن اينكه بر «ختلي بودن» او نيز تأكيد دارد. از ساير  نيس
ــد دارد، نامي از  ــي بودن ابن اخي حزام تأكي ــارات كه بر ختل اش
ــنامه محمد بن محمد5  است كه مؤلف  بيطاري ختلي در فرس
ــنامه از وي به عنوان «واضع اسب نامه، محمد ختلي»  اين فرس
ــدوي,1387: 59). همان طور كه پيش از اين  ــاد می كند (مه ي
ــياري از متخصصين تاريخ علم،  ــاره رفت، به استشهاد بس اش
ــلمين در اين زمينه نوشته شده، به  اولين كتاب كه در ميان مس
ــتۀ تحرير در آمده و  قلم محمد بن يعقوب ابن اخي حزام به رش
اشارۀ «واضع اسب نامه، محمد ختلي» به كسی جز او نمی تواند 
ــد. به نظر می رسد در منابع فارسي به جاي ابن اخي حزام او  باش
را بيشتر به ختلي می شناختند و از اين رو در اين منابع با عنوان 
ــد. بنابراين َجَبلي يا َختبي خواندن  ختلي وي را معرفي كرده ان
ــده و موجب  ــخ خطي پديد آم ــخين نس ــهو ناس وي گويا از س

انحراف گرديده است.

معرفي ناحيه ختل يا ختالن:
ــهرهاي مجتمعي است در ماوارءالنهر به نزديك  ختالن نام ش
ــان عرب آن را به ضّم «خاء»  ــمرقند. بعضي از جغرافيانويس س
ــت؛ چه ُخَتّل  ــديد «تاء» آورده اند ولي صواب، نظِر اول اس و تش
ــت به نواحي دسكره بر سر  ــمعاني نام قريه ای اس بنا بر قول س
مسير بغداد-خراسان. سمعاني نصر بن محمد ختلي فقيه حنفي 
ــي به ماوراءالنهر  ــوب بدينجا می آورد. اين ناحيه واليت را منس
ــي  ــت و می گويند ميان آن و چغانيان س ــان اس نزديك بدخش
ــب هاي بانژاد خيزد. از آنچه در  ــنگ راه است و از آنجا اس فرس
ــالن و ُخَتّل يك ناحيت اند و در  ــت بر مي آيد كه خت فوق گذش
ــي و متون تاريخي به دو نام ذكر شده اند. از تاريخ  ادبيات فارس
ــته اند كه به آنان  ــالم در اين ناحيه امرايي می زيس پيش از اس
«شير ختالن» می گفتند كه اين عنوان در دورۀ اسالمي منسوخ 
گرديد. در زمان حملۀ سپاه اسالم پادشاه ختالن به فرغانه و از 

4. http://www.e-corpus.org/notices/14267/gallery
ــخه هاي متعددي از آن در دسترس است. او فرسنامۀ  ــت  كه فرسنامه اي منسوب به او وجود دارد كه نس ــتم هجري اس ــدۀ هش 5. محمد بن محمد از فضالي س

خويش را به شخصي به نام سيف الدين ملك نصرت بن مظفرالدين باكالنجار كه گويا از بازماندگان ديلميان است تقديم نموده است. 
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ــته و گريخته  آنجا به چين گريخت. پس از آن نيز به طور جس
از آنان ذكري در تاريخ رفته است (دهخدا، 1379، ج7: 9526).
واسطۀ  به  ختل  يا  ختالن  شهرت  عربي  و  چيني  منابع  در 
Ritter, 1934,v.) است  اصيل  نژاد  با  خوب  اسبان  پرورش 
47-45 :4). همين اشاره را می توان در منابع فارسي مالحظه 
«نام  است:  آورده  ختل  ناحيۀ  معرفي  در  قاطع  برهان  كرد. 
واليتي است از بدخشان كه اسب خوب از آنجا آورند و اسب 
تبريزي، 1344:  (خلف  است.»  واليت  آن  به  منسوب  ختلي 
اين  به  اسب شناسان  بودن  منسوب  بنابراين   .(420-419
ناحيه نيز دور از عقل نيست؛ چنان كه در كتاب آداُب الَْحْرِب 
به  ملقب  سعيد  بن  منصور  بن  محمد  نوشتۀ  جاَعه6  الشَّ َو 
مباركشاه و مشهور به فخِر مدبر از نويسندگان اواخر سدۀ 6

و اوايل سدۀ 7 ق به مرد ختالني اسب شناسی اشاره شده كه 
در زمان سامانيان می زيسته است و داستان او با امير بخارا 
كه داللت بر اسب شناسی اين مرد ختلي دارد خود شنيدني 

است (مباركشاه، 1364، 219-220).

نتيجـه:
ــد بن يعقوب بن  ــب فوق بر می آيد اين كه محم ــه از مطال آنچ
ــت اصالتًا ختلي كه احتماًال خانوادۀ  اخي حزام الختلي مردي اس
ــرزمين به بغداد مركز خالفت اسالمي كوچيده و  وي از اين س
به عنوان امير آخور در خدمت خلفاي عباسي در آمده اند. اين كه 

خود او در بغداد به دنيا آمده يا در ختالن جاي سؤال است. 
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6. اين كتاب در اصل در خصوص نظامي گري است اّما فصلي از آن به اسب اختصاص دارد. 


